
 

II.     Doplňující vzdělávací obory Předmět: Instrumentální obohacování (FIE) 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Obsahem učiva resp. učivem je program Instrumentální obohacování prof. R. Feuersteina. 
Instrumenty (pracovní sešity) obsahují úkoly, které nevycházejí ze znalostí a z obsahů vázaných 

na školní předmět nebo oblast lidské činnosti. Předmětově nespecifický charakter úkolů vytváří 

příležitosti pro rozvoj učebních strategií a obecných dovedností myslet, které pak žák může 
uplatnit a zhodnotit v běžně vyučovaných předmětech i mimo ně. Úkoly v jednotlivých 

pracovních sešitech (Instrumentech) jsou tedy záměrně voleny tak, aby více než „co se dělá“, 

zdůrazňovaly, „jak se něco dělá“. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace  
o předmětu důležité pro jeho realizaci) 

Výuka probíhá v učebnách s úpravou nábytku do U. Formy a metody práce se užívají podle 

příslušného instrumentu a cílů vzdělávání: - samostatná práce; - kolektivní práce (především 

forma sdílení); - krátkodobé projekty. 

Práce s instrumenty je časově velmi různorodá (dle charakteru skupiny), proto nelze rozlišit 

jednotlivé výstupy v daných letech. Všechny ročníky začnou s instrumentem Uspořádání bodů, 
další pokračování bude potom na dohodě vyučujících. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejía rozvíjejí klíčové 
 kompetence žáků 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

 
Kompetence k učení Prostřednictvím metod zprostředkování (především používání otevřených 

otázek) nachází žáci vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení. Zprostředkováním 

je veden k plánování, organizování činností a omezení impulzivity. 
Kompetence k řešení problémů Principem „přemosťování“ (nalezení principu ze zkušeností 

s prací nebo s tématy a následná analogie použití principu v žákových běžných životních 

situacích) zaměřujeme pozornost žáka na různé problémové situace a jejich kontexty. Častým 
porovnáváním žákovi umožňujeme nacházet shodné, podobné a odlišné znaky a využívat získané 

vědomosti a dovednosti k řešení problému. Principem svobodné volby umožňujeme žákovi volit 

různé způsoby řešení. 
Kompetence komunikativní Záměrným vytvořením prostoru pro sdílení umožňujeme žákovi 

formulovat a vyjadřovat své myšlenky. Zároveň má možnost naslouchat a reagovat na ostatní. 

Využitím různým instrumentů (pracovních sešitů) má žák možnost lépe chápat různé druhy 
vyjádření informací (modality). 

Kompetence sociální a personální Sdílením umožňujeme žákům přispívat do diskuse, vnímat 

zkušenosti ostatních a respektovat různá hlediska jak z hlediska přístupu, strategie nebo postupu, 
tak z hlediska výsledku práce. Zprostředkováváním (podporou) a nehodnocením výsledků práce 

umožňujeme žákovi zažít pocit kompetence. 

Kompetence občanské Principy přemosťování a sdílení vytváříme prostor pro respektování 
přesvědčení druhých lidí a vcítění se do situací ostatních. Různými tématy v rámci přemosťování 

umožňujeme pochopení tradic, kulturního a historického dědictví. 

 

 
 

 

 
 

Kompetence pracovní Důrazem na výběr vlastního řešení umožňujeme žákům formulovat a 
následně dodržovat pravidla daná úkolem. Tématy danými přemosťováním umožňujeme 

žákům využívat znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje. 

 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
Předmět vyučujeme v 9. ročníku a slouží zároveň mimo jiné jako ujasňování si vlastních dovedností  
pro budoucí rozhodování – na jakou střední školu se hlásit. 

 

Začlenění průřezových témat: 
  Z povahy metody práce předmět zahrnuje obsahy průřezového 

tématu Osobnostní a sociální výchova ve všech jeho tematických okruzích (proto v osnovách u 

jednotlivých instrumentů pouze označení OSV). 
 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Hodnocení je individuální, záleží na  tom, jakou volí žák strategii.  
- aktivní přístup k předmětu 

- vytvoření a používání vhodné strategie při řešení instrumentu 

- slovní obhajoba postupu, komunikační a argumentační dovednost 
- sebekontrola, práce s chybou 

 
 

Práce s nadanými žáky: 

Práce s nadanými žáky při běžné hodině spočívá v individuálním přístupu k těmto žákům. 

- zadávání složitějších úkolů 
- asistence při práci se slabšími žáky 

- zapojení do vedení hodiny 

- vedení pracovních skupin 
 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 

Žákům se speciálními potřebami se snažíme poskytnout pravidelnou a individuální péči s ohledem 

 na jejich specifickou poruchu učení. 
- respektování individuálního tempa 

 



Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

FIE - 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
 
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich údržbu 
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, 

v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

Instrument Uspořádání bodů 

 nachází shodné a odlišné znaky 

jednotlivých úkolů 

systematicky zkoumá a vyhledává informace 

vybírá a využívá vhodné způsoby a strategie 

řešení 

plánuje jednotlivé kroky způsobu práce 

třídí informace na důležité a nedůležité z 

hlediska 

řešení problému 
 

 OSV, DV 
Komunikační a slohová výchova 

  operuje s termíny, znaky a symboly 

uvedenými 

v instrumentu (např. jednoduché geometrické 

tvary a 

jejich vlastnosti) 
 

  

  v určitých zadáních vyhledá v řešení chybu 

dle 

instrukce 
 

  

  v řešení zachová stálost jevu (např. tvaru 

při 

přetočení) 
 

  

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 

jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských 
vztahů v komunitě 

 

 při řešení problému bere v úvahu více než 

jeden zdroj 

informací 

  

  pří řešení využívá logické vyvozování a 

hypotetické 

myšlení 
 

  

 


